
 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Week 2 januari 2019 

Nieuwsbrief griffie 

 

 

Deze week 

1  Driekoningenlezing  

2  Mijlpaal 

3  Uitkering 

4 Verduurzaming 

5  Starters 

6 Nucleair Nu? 

7  Laadpaalgroei 

8 Verpakkingen 

9 Digitaal leren 

10 Excursie 

11 Gemeentedepots 

12 Europa dichtbij 

13 Meerjarenvisie 

14 Toezicht 

15 Positief 

16 Bouwen 

17 Metropoolregio 

18 Uitnodigingen 

DelftDesign houdt Driekoningenlezing 

Nederland telt vanaf 2 januari 2019 2.730 vrouwelijke raadsleden op een 

totaal van 8.619: het aandeel vrouwelijke raadsleden komt daarmee uit op 

een percentage van 31,67%. Honderd jaar nadat Mathilde Haan als eerste 

vrouwelijke raadslid in Nederland werd geïnstalleerd, betekent dit dat het 

aandeel vrouwelijke raadsleden voor het eerst een derde deel van de 

raadszetels bezet. Lees verder 

 

Uitgaven in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 

door gemeenten, zijn maatschappelijk rendabel als daarmee startende 

ondernemers worden ondersteund. Het maatschappelijk rendement is 

negatief bij gevestigde ondernemers en oudere ondernemers, concludeert 

SEO uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Lees verder 

  
 

De VNG maakt een routekaart voor de verduurzaming van gemeentelijk 

vastgoed bij alle gemeenten. De doelstelling is om deze routekaart voor 1 mei 

2019 klaar te hebben. Wat betekent deze routekaart voor gemeenten en 

waar kunnen gemeenten al mee aan de slag? Lees verder 

Winterspecial Platform 31 

 
 

Mijlpaal aantal vrouwelijke raadsleden 

 

Mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan, moeten weer terug 

kunnen vallen op een uitkering als het werk voor korte of langere tijd niet meer 

lukt. In een brief aan de Kamer maakt staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Tamara van Ark duidelijk welke maatregelen zij daartoe wil 

treffen. Lees verder 

 

 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

Werk vanuit uitkering wordt makkelijker  

Bijstand zelfstandigen loont bij starters 

Op zondag 13 januari wordt weer traditioneel het jaar geopend met de 

Driekoningenlezing van DelftDesign. Dit jaar neemt architect Jeroen Geurst u 

mee in zijn gerealiseerd werk en zijn gedachtegoed over architectuur. Hierin zal 

een focus liggen op het werk dat hij in Delft heeft ontworpen, waarvan wellicht 

de Vermeertoren het bekendste voorbeeld is. Lees verder 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/aandeel-vrouwelijke-raadsleden-voor-het-eerst-boven-30-procent
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bijstand-zelfstandigen-loont-bij-startende.9604948.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/interview-verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed
https://mailchi.mp/platform31/winterspecial-must-reads-stad-en-regio-2018?e=c92f6765ee
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wet-moet-werk-vanuit-uitkering-makkelijker-maken.9604486.lynkx
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/driekoningenlezing-delftdesign/?root=top
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Laadpaalgroei neemt af 

 

Raamovereenkomst Verpakkingen  

 

 

De groei van laadpunten voor elektrische auto's neemt af. Uit cijfers van de 

rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat het aantal publieke en 

semipublieke laadpunten in 2018 met 9 procent toenam. In 2017 was dat 

nog 26 procent. Lees verder 

 

Actieplan 

De Europese Commissie heeft op 19 december 2018 een actieplan 

gepresenteerd voor de contingency-voorbereidingen voor de mogelijke 

situatie van een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord (een zogenaamde no 

deal-Brexit). Daarnaast heeft de Commissie een memo gepubliceerd met 

daarin vragen en antwoorden over de consequenties van een mogelijke no 

deal-Brexit. Lees verder 

 

 

De bewaaromstandigheden in archeologische opslagplaatsen van 

gemeenten zijn matig. Provincies doen dat een stuk beter. Maar gemeenten 

zijn weer beter in het interesseren van het grote publiek. Lees verder 

 

 

 

Terug naar boven 

 
 

In het voorjaar van 2018 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 

tussentijds geëvalueerd. Hier zijn voornamelijk knelpunten geïnventariseerd. 

Deze inventarisatie leidde ertoe dat de drie raamovereenkomstpartijen 

hebben aangedrongen op aanpassing van de huidige afspraken. Lees 

verder                                                     

Europa dichtbij 

  
  
 

Uitnodiging excursie SUEZ Rotterdam 

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan van Avalex om op 

vrijdag 15 maart deel te nemen aan een excursie naar SUEZ Recycling & Recovery 

in Rotterdam. Meer informatie leest u in de uitnodiging.  

 

 

 

Oude en nieuwe voorzitter  

aan het woord 

  

DWO Nieuwsbrief 

De toekomst van digitaal leren 

 

 

Opslag gemeentedepots moet beter 

Middagsymposium Nucleair Nu? 
Stichting Ecomodernisme en SOLA Congressen houden op vrijdag 18 

januari 2019 in Culemborg het middagsymposium Nucleair Nu? Centraal 

staat de vraag wat er nodig is om nieuwe kerncentrales in Nederland 

mogelijk te maken en wat de consequenties zijn van kernenergie voor de 

energietransitie. Lees verder 

Leren en ontwikkelen voor raadsleden en hun griffiers. Hoe doe je dat? Hoe 

maak je gebruik van de mogelijkheden van de digitale leeromgeving voor 

raadsleden en hoe zorg je voor optimale ondersteuning in het werk? Tijdens 

een werkbijeenkomst in Almere op vrijdag 18 januari wordt u meegenomen 

in de ontwikkelingen rond digitaal leren voor raadsleden.  Lees verder 

 

Erfgoed en leefomgeving  

bij TOPdelft 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/laadpaalgroei-neemt-af.9604925.lynkx
https://europadecentraal.nl/europese-commissie-presenteert-actieplan-no-deal-brexit/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/opslag-gemeentedepots-moet-beter.9605042.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval-en-circulaire-economie/nieuws/voortgang-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval-en-circulaire-economie/nieuws/voortgang-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/oude-en-nieuwe-voorzitter-aan-het-woord
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/oude-en-nieuwe-voorzitter-aan-het-woord
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/users/user347/DWO%20Nieuwsbrief%2055%20januari%202019_0.pdf
https://www.sola-bs.nl/nucleair-nu/
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/de-toekomst-van-digitaal-leren#Aanmeldformulier
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/erfgoed-duurzaamheid-en-het-ontwerpen-van-je-leefomgeving/?root=top
http://www.topdelftdesign.nl/activiteit/erfgoed-duurzaamheid-en-het-ontwerpen-van-je-leefomgeving/?root=top
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Wat zijn de opgaven waar gemeenten in Zuid-Holland volgens u de 

komende jaren voor staan? U bent, namens de provinciale afdeling en de 

VNG, van harte uitgenodigd om hier op donderdag 21 februari met elkaar 

en met Jantine Kriens over in gesprek te gaan. Lees verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project SCHOON 

Berichten uit de Metropoolregio 

 

De VNG ziet positieve veranderingen in het wetsvoorstel Wet open overheid 

(Woo). De indieners hebben in de wijzigingswet rekening gehouden met de 

belangrijkste kritiekpunten van gemeenten over de uitvoerbaarheid en de 

kosten. Lees verder 

Sebastiaansbrug 

De vervanging van de Sint Sebastiaansbrug start op 14 februari 2019. Vanaf 

die dag is de brug afgesloten voor alle verkeer. Auto- en fietsverkeer, het 

openbaar vervoer en voetgangers worden vanaf dat moment omgeleid via 

de aangegeven omleidingsroutes. Alleen buslijnen 64 en 66 stoppen tijdens 

het werk aan de brug bij de halte Zuidpoort. De parkeergarage Zuidpoort 

blijft toegankelijk. Lees verder 

Stadslogistiek 

De logistieke sector is een belangrijke pijler van de economie in de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tegelijkertijd zorgt logistiek voor druk 

op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De 23 gemeenten 

hebben afgesproken om uiterlijk in 2025 30 procent minder CO2-uitstoot in 

het verkeer te realiseren. Door de binnenstedelijke logistiek te verduurzamen 

kan hiervan 1/5 worden gehaald. Lees verder 

 
Terug naar boven 

 

Agenda Toekomst (interbestuurlijk) toezicht 

 

Op vrijdag 21 december publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken 

de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht op haar site. Deze 

agenda is na samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken 

en Financiën, IPO en VNG opgesteld. Lees verder 

  

 

 

Recordaantal gemeenten 

start buurtbemiddeling 

 

Nieuwjaarsboodschap 

 

Bijeenkomst meerjarenvisie Zuid-Holland 

   

VNG positief over nieuw voorstel Woo 

In de Week van de Circulaire Economie organiseert Hoogheemraadschap 

van Delfland een marktverkenningsbijeenkomst Circulair Bouwen.  Deze 

bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 16 januari 2019 vanaf 13.00 uur 

bij Hoogheemraadschap van Delfland (Delft, Phoenixstraat 32). Lees verder 

 

Meer fietsers door 

probeeractie 

Delfland verkent Circulair Bouwen 

https://meerjarenvisie.vng.nl/zuid-holland
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/algemeen-bestuur-delfland-maakt-werk-van-besluitvorming-schoon-door-grondige-voorbereiding
https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/nieuws/vng-op-hoofdlijnen-positief-over-gewijzigd-voorstel-woo
https://mrdh.nl/nieuws/start-st-sebastiaansbrug-februari-2019
https://mrdh.nl/nieuws/stadslogistiek-toekomst-volledig-uitstootvrij
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/agenda-toekomst-interbestuurlijk-toezicht-gepubliceerd
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/leefomgeving/recordaantal-gemeenten-startte-in-2018-met-buurtbemiddeling/
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/leefomgeving/recordaantal-gemeenten-startte-in-2018-met-buurtbemiddeling/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nieuwjaarsboodschap-van-de-voorzitter
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/uitnodiging-voor-marktverkenningsbijeenkomst-circulair-bouwen
https://mrdh.nl/nieuws/meer-fietsers-probeeractie
https://mrdh.nl/nieuws/meer-fietsers-probeeractie
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Onderstaand treft u een overzicht aan van de op de griffie ontvangen uitnodigingen aan de gemeenteraad. 

Dit overzicht wordt wekelijks aan de leden van de raad gezonden. Alle uitnodigingen liggen ter inzage op de 

griffie of zijn via de griffie op te vragen. Het aanvaarden van een uitnodiging wordt aan de leden c.q. fracties 

overgelaten. De bijgevoegde uitnodigingen zijn gebundeld in één pdf-bestand.  

Datum activiteit Soort activiteit Van 

Vrijdag 11 januari 2019 Klassenbezoek@gemeentehuis, 10.00 – 
12.00 uur, raadszaal stadhuis Delft, 
aanmelden 

ProDemos en griffie Delft (meer informatie zie 
nieuwsbrief week 51)  

Zondag 13 januari 2019 4-seizoenenwandeling, start tussen 9.00 – 
12.00 uur, clubhuis Vitesse Delft Henk van 
Riesenlaan 2 Delft 

ANV Vockestaert, Vitesse Delft en Villa Joep (meer 
informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 49)  

Zondag 13 januari 2019 Driekoningenlezingarchitect Jeroen Geurst, 
15.00 – 18.00 uur, Prinsenkwartier  
Agathaplein 4 Delft 

DelftDesign (meer informatie zie nieuwsbrief week 2)  

Dinsdag 15 januari 2019 Erfgoed, duurzaamheid en het ontwerpen 
van je leefomgeving, 20.00 uur, 
Prinsenkwartier  Agathaplein 4 Delft 

TOPdelft (meer informatie zie nieuwsbrief week 2) 

Woensdag 16 januari 2019 Presentatie projectgroep Gasthuisplaats aan 
de commissie Ruimte en Verkeer, 19.00 – 
21.30 uur, De Zuster Gasthuisplaats Delft 

Projectgroep Gasthuisplaats (meer informatie zie e-
mail griffie 14-12) 

Woensdag 16 januari 2019 Marketverkenningsbijeenkomst Circulair 
Bouwen, 13.00 – 15. 30 uur, Phoenixstraat 
32 Delft 

Hoogheemraadschap van Delfland (Meer informatie 
zie nieuwsbrief week 2)  

Vrijdag 18 januari 2019 Middagsymposium Nucleair Nu?, 13.00 -
18.00 uur, Unieplaza Culemborg  

Stichting Ecomodernisme en SOLA Congressen (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 2)  

Vrijdag 18 januari 2019  Werkbijeenkomst digitaal leren, 13.00 – 
17.00 uur, Stadhuis Almere Stadhuisplein 1 
Almere, aanmelden 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden e.a. (meer 
informatie zie nieuwsbrief week 2)  

Woensdag 23 januari 2019 Gesprek raadsleden MRDH en 
Statencommissie Bestuur en Middelen, 11.00 
– 13.00 uur, provinciehuis Den Haag 

Provincie Zuid-Holland en MRDH (meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 50)  

Maandag 28 januari 2019 Raadsbijeenkomst over de GGD en Veilig 
Thuis Haaglanden, 19.45 – 21.30 uur, 
gemeentehuis Rijswijk Bogaardplein 15 
Rijswijk 

Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden 
(meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief week 
50)  

Donderdag 31 januari 2019 Energiemanifestatie, 12.00 – 17.30 uur, 
Rijkswaterstraat locatie Westraven 
Griffioenlaan 2 Utrecht 

Architectuur Lokaal (meer informatie zie nieuwsbrief 
week 50)  

Woensdag 13 februari 2019 Conferentie De lokale publieke omroep in 80 
streken, 12.00 – 17.00 uur, Beeld en geluid 
Hilversum 

NLPO (meer informatie zie uitnodiging bij nieuwsbrief 
week 51) 

Donderdag 21 februari 2019 Bijeenkomst meerjarenvisie  Zuid-Holland, 
16.00 - 20.00 uur, raadhuis gemeente 
Leidschendam-Voorburg Raadhuisplein 1  
Leidschendam 

VNG (meer informatie zie nieuwsbrief week 2)  

Donderdag 14 maart 2019 Congres Een groene visie op Midden-
Delfland, 12.00 – 16.30 uur, De Koningshof 
Uiverlaan 20 Maassluis 

Midden-Delfland Vereniging ( meer informatie zie 
uitnodiging bij nieuwsbrief week 51)  

Vrijdag 15 maart 2019 Excursie naar SUEZ Recycling & Recovery, 
12.00 uur vertrek Laan van ’s Gravenmade in 
Den Haag, aanmelden  

Avalex (meer informatie zie uitnodiging bij 
nieuwsbrief week 2)  

Rood is nieuw in de agenda 

 

Lijst uitnodigingen aan de raad 

Terug naar boven 

mailto:relst@delft.nl?subject=aanmelding%20klassenbezoek@gemeentehuis%20vrijdag%2011%20januari%202019
https://www.raadsleden.nl/actueel/agenda/de-toekomst-van-digitaal-leren#Aanmeldformulier
mailto:M.Woudenberg@avalex.nl?subject=aanmelding%20excursie%20SUEZ%20Rotterdam

